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دورات اللغات التراثية ألبناء 
 المهاجرين 

 
 

   

   

 

إن دورات اللغات التراثية هي مشروع لدورات لغوية 
بروموسايك   تنظمه  المهاجرين،  ألطفال  إلكترونية 

 إنترالنغواج بالتعاون مع أطفال بروموسايك. 
 
بين   فنحن في بروموسايك نرى أن هناك رابط وثيق 

 والثقافة. اللغة 
 
لذلك فإننا ندعم فكرة حتمية تعلم األطفال للغة آبائهم،  

 أي لغة تراثهم، في حالة عيشهم بالخارج. 
 

موطنهم   لترك  اآلباء  يضطر  األحيان  من  الكثير  ففي 
 األصلي للعمل والعيش بالخارج.

القوة التي تجعلهم يتخلون  ولألسف، فإن الضغوط التي تمارس على اآلباء لالندماج في المجتمع الجديد، تكون من 

 هم أنفسهم عن فكرة استخدام لغتهم األم في التحدث مع أطفالهم.

 

وهم   المثال،  األتراك على سبيل  اآلباء  بألمانيا رؤية  األطفال  من مالعب  الكثير  في  المالحظ  من  فإنه  وكمثال، 

اآلباء  حيث نجد  في مالعب أطفال مشابهة بفرنسا،  كما يحدث الشيء نفسه  يتحدثون مع أطفالهم بلغة ألمانية غريبة.  

فبينما  وهم  العرب   العالم.  أنحاء  في جميع  يتكرر  النمط  ونفس  بالفرنسية.  كي يتحدثون ألطفالهم  البعض  يجاهد 

 يصبحوا جزًء من المجتمع الجديد، فإنهم يعرضون هويتهم الثقافية للخطر. 

يتعلم   ال  آبائهم،  وبذلك  لغة  يجعلهم  األطفال  مما 
في الحالتين، في موطن آبائهم، وفي أغراباً  بالتالي

 يتشبهون به.الموطن الجديد، الذي 
 
في   ولمساعدتهم  اآلباء  لمساندة  سعيها  إطار  وفي 
تعزيز لغتهم األم بطريقة طبيعية، فإن بروموسايك  
أسبوعية   إلكترونية  حصصاً  تقدم  إنترالنغوانج 
ثقافة   لتعليمهم  بالخارج،  يعيشون  الذين  لألطفال 

 ولغة آبائهم. 
 
على   قائماً  الحصص  هذه  في  التدريس  ويكون 

بالتعلم عن طريق ال بالتعلم  ، وممارسةالثقافة، أي 
 عن طريق اللعب. 

 
 

 

  

http://www.promosaik.org/
http://www.promosaik-interlanguage.com/


www.promosaik.org www.promosaik-interlanguage.com 

 

دورات اللغات التراثية ألبناء 
 المهاجرين 

 
 

 

بفن  بعالقة وطيدةاللغة  ترتبط   يتم تشجيع الضيافة والمعمار.    يبالثقافة، واألدب والحياة، وكذلك  التعليمية  البيئة  وفي هذه 

 وهم صغار. عليهم يقرؤونهاالمرتبطة بها، وقراءة نفس القصص التي كان آباؤهم  ناشيداألطفال لتعلم اللغة، واأل

 interlanguage.com-www.promosaik ! وقم بزيارة موقع مدرستنا اإللكترونية تحت رابط: اآلن اتصل بنا

 info@promosaik.comكذلك يمكنك مراسلتنا بكل أريحية على البريد اإللكتروني: 

. فهم بدورهم لديهم المنشودةالناطقين باللغة  إننا نتطلع لسماع أهدافك واحتياجاتك، حتى نتمكن من إيصالك بمدرسينا من  

تعلم لغة تراثك. فالمعرفة الجيدة بلغة األم تساعد األطفال كذلك في تعلم اللغات كي ي القدرة على مساعدتك أنت وطفلك،  

تحقيق االنسجام في بيئتنا المحيطة، وخلق جواً أكثر  بها، يمكننا المساهمة في    الوعيو  للثقافة،  فهم األعمقاألجنبية. ومع ال

 تسامحاً. 

 وقد استلهمنا مشروعنا من القصيدة التالية التي كتبها روي حسن بعنوان "لغة آبائي". 

 

 

 

 أمي كسر  لدى
 في قلب اللغة 

 غطاءمثل 
 رأس

 يغطي جذورها.
 
 

 لدى أبي لغة  
 مهملة

 رضيع منسي مثل 
 غوريون، نفي إحدى خيمات ب  
 ،مهمشةمثل ضاحية 

 نسيها الجميع. 
 

 من حطام لغة والدي  
 سأبني بيتا ألوالدي: 

 فال وسط
 بال ابتداء 

 

 

 اتصل اآلن! 

 سنسعد بوضع برنامجاً لدورة اللغة معك ومع طفلك! 

info@promosaik.com 

 منسقو بروموسايك إنترالنغواج 
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